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 "זמן בתיאטרון בסימן הארי פוטר"

 סדרת מערכים מאת אמיר לביא ©

 בהלימה לתוכנית המפמ"ר בתאטרון

 

 שיעור ראשון - הזמן כרצף של תנועה ושינוי, זמן בדיוני

 

 

 ו-התלמידים: כיתות ד

 משך שיעור: שעה וחצי.

  וני.בדימטרה: להבין את משמעותו של זמן 

 

  מבוא

 ו-להלן ציטוט מתוכנית המפמ"ר לגילאי ד

 

 ו-כיתות ד

 ,לאפיון העלילה ולחשיפת נסיבות התרחשותה: תקופה היסטורית ועל בסיס תרומת יילמד רכיב הזמן

 ,חשוב לציין את השפעתם על עיצוב הרכיבים הבימתיים הרלוונטיים‘. עונת השנה, השעה ביממה וכו

 .זרי במה ותלבושותובהם תפאורה, אבי

 

 :מטרות והישגים מצופים

 .אציה הדרמטית ועל יחסי הדמויותהסיטו זמן עלההתלמיד יכיר את השפעת נתוני   

 .הזמן על עבודת השחקןהתלמיד יכיר את השפעת נתוני   

 

 :הצעות לדרכי הוראה

יצירת סצנה שמתרחשת בזמן, במזג אוויר ובמקום מסוימים; לדוגמה: חברים שלא התראו  •

 .מתראים באוטובוס צפוף, בשעת צהרים, בעיצומו של הקיץ. הרבה זמן

קבוצת תלמידים מאלתרת מקום ו/או זמן באמצעות פעולות שונות; גרתו דון שבמסעריכת חי •

 .נכונה זוכה להזמין חברים נוספים לאלתר מאפייני סצנה נוספת המנחש
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השמטתי את  "זמן"עסק אך ורק בשאנו רוצים להת ןמכיווחלק זה מתייחס גם למקום אך 

 ההתייחסות למקום. 

  חוויה מטעינה

" )הספר השלישי אסיר מאזקאבאן"ב 'ויוטר והרמיוני גרייגפהארי מסע בזמן של צפייה בקטע ה

את מהלך  חולל הזמן מאפשר בעצם לעונדים אותו לחזור אחורה בזמן ולשנותמ(. בסדרה

מפנה אלבוס אחרי שהארי רון והרמיוני לא מצליחים להציל את ההיפוגריף ממוות עניינים. ה

וני מגייסת את הארי והרמימחולל הזמן שברשותה. ני לדמבלדור את תשומת לבה של הרמיו

 ללא רון שנאלץ להישאר מגובס ברגלו בבית החולים. פוטר למסע 

 האסיר מאזקאבאן –בזמן  המסע

 

 : מהו זמן? שאלה

 

 למורה

 . או את הדרך הטובה ביותר להגדיר זמןיום לא מצוון שעד הזוהי שאלה קשה ביותר מכי

מהו זמן?  "מביא אלון הלפרין ציטוט של אוגוסטינוס מהמאה הרביעית: 1". מהו זמן"במאמרו 

אם לא ישאלני איש, הריני יודע; אבל אם אשתוקק להסבירו לשואל, יתגלה בעליל שאיני 

 ”.יודע

 

ו זמן, קשה לנו לתת טיבי, ברור לכולנו מהלמרות שבאופן אינטואיבמאמרו: עוד כותב הלפרין 

מובן. אם באמת תשקיעו מאמץ בניסיון להסביר לעצמכם את מושג הזמן, בסופו לו הסבר ברור ו

של דבר, תתכנסו לשתי הגדרות: "זרימה" )תנועה( ו"שינוי". הזמן זורם, עובר מרגע לרגע, 

שלא ממש הצלחתם להגדיר מהו מאירוע לאירוע והוא השינוי שאנו רואים סביבנו. שימו לב, 

שלכם בזמן )זרימת אירועים ורקע לשינוי שאתם רואים  ארתם את החוויהי"זמן", אלא, ת

אדם במילים "אהבה" בעולם(. זה כמו להגדיר אריה במילים "פחד" ו"קול של שאגה" או להגדיר 

המהות  ו "חיבוק". הגדרה המבוססת על החוויה שלכם את מושא ההגדרה ושאינה מדברת על

 .האמיתית של מה שאתם מנסים להגדיר

אילו הייתה לכם מכונת זמן והייתם נוסעים בה בערך אלפיים שנה לאחור, הייתם מגיעים לעולם 
ות או בשעות. בעולם הזה, שרוב תושביו עסקו בענפי חקלאות שבו זמן אינו נמדד בשניות, בדק

 .יקפה את חלוף הזמןלמיניהם, רק תנועתם בשמים של השמש, הירח והכוכבים ש
  

מחזוריות העונות, הנוצרת בגלל הקפת כדור הארץ את השמש, לימדה את האנשים שעברה 

 –תאם בין כל אנשי הקהילה עוד שנה. כולם נעו לפי יחידות זמן גדולות ומחזוריות, וכדי ל

השתמשו בשעוני שמש שהראו בערך  –למשל, זמני תפילות ושעת יציאה לעבודה משותפת 

 .כדי להכריז על זמנים חשובים שעה, וצלצלו בפעמונים מראשי ִמגדליםמה ה

 שעות  12שניות ודקות ב 60תפתחות השעון ומדוע יחידת הזמן היא של הנה סרטון על ה

 השעון התפתחות

 
 אלון הלפרין -זמן?  מהולמאמר המלא  1

https://www.youtube.com/watch?v=Mg1A7fB9nrk&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=At5atF4mKiU
https://www.alonhalperin.com/single-post/2015/08/19/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%96%D7%9E%D7%9F
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 משחק חימום

  :תרגיל חימום

 זרימה של תנועה ושינוי. בואו נראה מעבר זמן על ידי  "הזמןשל "ההגדרה בעקבות 

 

 מסע בזמן של שעה

שמים את השעון על נודניק צלצל שבע. אתם השעון מ זמן של שעהאנו יוצאים למסע ב

אם  ובודקתחדר סמוך מעה שבע וחמש דק' אמא צועקת בשומתהפכים על המיטה. 

יק. אתם ממשיכים לישון השעון מצלצל שוב בשבע דננו ןלה ששמת ותמשיב ןהתעוררתם. את

לאפון לראות אם היד לפואז שולחים את יד לשעון לעצור את הנודניק.  ותשולח ןדק'. את ועשר

חשק מוחלט מפהקים. ממש לא בא אתם קמים בחוסר יש הודעות כלשהם. אין שום הודעה. 

 ןם. אתדקת אם התעוררתהחדר הסמוך ובוללכת לבית הספר. אמא שוב צועקת לכם מ ןלכ

השעה שבע  צח שינייםף פנים ולצחשטום למקלחת לכומשרכים את דרכבכעס שכן.  ותמשיב

מה תלבשו  ותמתלבט ן. אתם חוזרים לחדר להתלבש. אתותלאט אתם מתעורר ,ורבע. לאט

היום אם אתם מאלה שלא הכינו את הבגדים בערב לפני. לוקח לכם זמן לבחור השעה כבר 

וחמש. אמא צועקת שארוחת הבוקר מוכנה. אתם בודקים אם לא שכחתם להכניס שבע עשרים 

שיעורי  יתםיתה בחוץ משום שעשיהשפה שלתיק את חוברת  ותמכניס ןואתשום דבר לתיק. 

בפינת  .ת האוכליעים לפינבית בשפה אתמול. אתם לוקחים את התיק יוצאים מהחדר ומג

רנפלקס אל הקערה חלק מהקו ותשופכ ןתה קערה, קרטון חלב וקורנפלקס. אישנ האוכל

ממנו חלב אל הקערה.  ותקרטון החלב ומוזגאת  ותאת הקורנפלקס על השולחן נוטל חותומני

אתם אוכלים. יגשים למגירת הסכו"ם ולוקחים כף. ן אתם נאתם שמים לב שאין כף על השולח

אתם  כוללא . סיימתםאתם מתעצבניםשתזדרזו . אמא נכנסת למטבח מבקשת 7:35השעה 

ב למטבח ומבקשת שתשטוף את הכלים שואמא נכנסת  שמים את הקערה והכף בתוך הכיור.

את קרטון החלב  ותירמחזו חשקפות את הקערה והכף בחוסר ן שוטשהשתמשת בהם. את

. אתם 7:40נפלקס בארון. אמא כבר מתניעה את הרכב בחוץ. השעה את הקור ותלמקרר ושמ

. היא חורצת לכם האחות הקטנה שלוקחים אותה קודם לגן נכנסים למכונית. לידכם יושבת

נשארו עשר דקות  7:50השעה כל אל הגן לשון אתם חורצים לה בחזרה. אתם נוסעים קודם 

הדרך מהגן לבית הספר אורכת חמש דקות. אבל באופן בלתי די להספיק להגיע לבית הספר. כ

להלחיץ את  ותמתחיל ואת 7:55אשפה המפנה אשפה יוצרת פקק. השעה כבר צפוי משאית 

 םלקום יותר מוקדם. את ריכיםצ םוטוענת שהיית כם. אמא מתעצבנת עלינהתאחר ןאימא שאת

מהמכונית  ופר אימא מציעה שתרדאתם לא רחוקים מבית הסון שומכיעליה חזרה.  ניםמתעצב

ונה. עצבני לכיוון בית הספר. השעה שתי דקות לשמ כיםוהול את זה יםעוש םברגל. את כוותל

 להגיע בזמן.  םשלום לשומר בית הספר. הספקת אתם אומרים

 

שערי בית של שעה מהרגע בו אנו מתעוררים לרגע בו אנו נכנסים בשאלה: עברנו מסע דמיוני 

קוראים פחות זמן משעה. לדבר הזה בהרבה  הספר. אבל שימו לב שאת כל התרגיל הזה עשינו

אטרון ימן בדיוני ואיך הוא מגיע לידי ביטוי בתזמן בדיוני. למישהו יש מושג מה מאפיין ז

 ובקולנוע? 
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  :מן הבדיוני יש לשים לב למספר תפיסות של זמןכשאנו מדברים על הז

 

ביו השאר התקופה תתאפיין  .המחזה יכול להתרחש ולעסוק בתקופה היסטורית א. 

  ים לאותה תקופה.יהאופיינוהחפצים  לה בתלבושות המיוחדות

 .במחזה יש התייחסות למשך הזמן ביממה: בוקר, אחר הצהריים, ערב ב. 

 .לעונה: אביב, קיץ, סתיו, חורףבמחזה יכולה להיות התייחסות  ג. 

 הארי פוטר ואבן החכמים. –עונה המועבר באמצעות מעוף התנשמת  שינוי

 ייההעונות דרך מצבה המשתנה של הערבה הבוכ שינוי

 .אותמחזה יכול להתרחש לאורך שעות, ימים, שנים ומ ד. 

ישנן פעולות שמשך הזמן שלהם הריאלי בחיים ארוך מאד )ארוחה, שינה וכו'(.  על   *

  -נטורליסטי( אינו החיים -הבמה מעורר הדבר בעייתיות. התיאטרון )גם הריאליסטי

היוצרים )המחזאי, הבמאי הוא מתומצת יותר, אינטנסיבי יותר, מוקצן יותר. לכן על 

 .עי העלילהואנשי ההפקה( "לדחוס" את ארו

 

דחיסה: כל מרכיבי הדרמה )המחזה הכתוב( וההצגה התיאטרונית נבחרים בקפידה ע"י 

רועים, פעולות, פרטי מקום ואופי וכו'( לתוך יהיוצרים. מטרת הבחירות היא לדחוס )שלל א

 .אירוע דרמטי, קיצוני, מהיר ואפקטיבי

 :חיסה )להעברת זמן(ות לדטכניק

 .הבמה, הריהוט, האביזרים ממועד מסוים לתקופה אחרת(שינוי תפאורה. )שינוי פני .1

 אלאדין סצנת המעבר מהמערה לשוק ההצגה

 .תאורה. שינוי זמן בתוך הסצנה ע"י עמעום האור.2

  עזר באביזריםית יכולה להזדקן, לשנות את אופי בגדיה, לההשחקן. הדמושינוי חזות .3

 .)מקל הליכה(, או ע"י איפור ותסרוקת

 נעשה מעבר זמן על ידי החלפת סימבה הילד בסימבה בוגר. "מלך האריות"צגת בה

  .מוסיקה ואפקטים .4

       .טקסט .)"בוקר טוב", "שנים לא ראיתי אותך" וכו'( .5

 מספר / זמר. טכניקת 6

 .ונולוג פנימי. מ7

 .פריז )הקפאה( .8

 . שלטים, שקופיות, סרטים9

 פיה שלפרוק()מתוך "שפת התאטרון" צו

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTfBbJxv5Ew
https://www.youtube.com/watch?v=lyG5aIZJ1PE
https://www.youtube.com/watch?v=o-gLbgpzCc8
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 חוויה מרכזית

 קבוצות  לושחלוקה לש

 צה א' מתמקדת בהצגת זמן ביממה.קבו

  או שלישיות.  אפשר לעבוד גם בזוגותהנה לפניכם תרשים של שעון. 

 

 

 ד חצותע 12:00מ 12:00עד מחצות 

 

תמונה תצרו  ליד כל שעהמה הפעולות שאתם עושים בכל שעה ושעה.  תרשמו ליד כל שעה

תמונות  12-15בין פעולות ) צרו רצף של. בשעה המדויקת הפעילות שלכם קפואה שתראה את

 .ון מציגים על הבמה. לאחר התכנ(קפואות המייצגות שעות מסוימות ברצף

 פינק פלויד ל ש –על רקע מוסיקלי של "זמן" 

 פינק פלויד – זמן

 

 טבת,כסלו,  –חורף , חשוון, תשרי –מעבר של עונות שנה וחודשים. סתיו מראה  –קבוצה ב' 

 . אלול ,אב ,תמוז ,סיון –ניסן, אייר קיץ  אדר, –אביב   שבט

 

 ואות.נוי דרך תמונות קפומראה שי זמן בשניםמתמקדת בהצגת  –' גקבוצה 

 1,2,5,7,10,12,15,18,23,28,33,40,50,75,90,100 – גילאים 

 מאיה כהן ותום רוס –גילאים מאפס עד מאה  רצף: דוגמא א'

 זמן בסרט "למעלה" מעבר: להשראה דוגמא

 

 סיכום

למדנו שאנחנו מגדירים זמן דרך אטרון. יעל זמן וכיצד הוא מגיע לידי ביטוי בת ום למדנוהי

שונה מאדם  אנשים . סדר היום שלטיפיתראוהפעולות שלנו. גם ההתייחסות לזמן היא סט

ט שיא הקיץ אמנם אצלנו בחודשים יולי אוגוס לאדם. יש כאלה העובדים בלילה ונחים ביום.

ף גשום וקר. למדנו בחלק הדרומי של כדור הארץ שיולי ואוגוסט הם שיא החוראבל יש מקומות 

ומהם הטכניקות באמצעותן אנחנו  אטרון ובמה הוא נבדל מהזמן המציאותייעל זמן בדיוני בת

 ובים. משיך לגעת בנושא גם בשיעורים הקרנמעבירים זמן. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwYX52BP2Sk
https://www.youtube.com/watch?v=7WwQL6hr02A
https://www.youtube.com/watch?v=F2bk_9T482g
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 נספחים
 המצאת הזמן: מתי התחלנו להציץ בשעון?

שנה לא היה זמן אחיד ברחבי עולם, אבל אז הגיעה המהפכה התעשייתית  150עד לפני 
והמציאה מחדש את מושג הזמן. כך עברה האנושות משעון השמש לשעון האטומי 

 'ומהפעמון שבראש מגדל הכנסייה לשעון המעורר. מסע בין מצרים הפרעונית לגריניץ
 08:54 , 07.01.10  פורסם:צעיר" "גליליאו יפרח, כנרת

 זמן שבו לעולם מגיעים הייתם לאחור, שנה אלפיים בערך בה נוסעים והייתם זמן מכונת לכם הייתה אילו
 תנועתם רק למיניהם, חקלאות בענפי עסקו תושביו שרוב הזה, בעולם בשעות. או בדקות בשניות, נמדד אינו

 הזמן. ףחלו את שיקפה והכוכבים חהיר השמש, של בשמים
  

 כולם שנה. עוד שעברה האנשים את לימדה השמש, את הארץ כדור הקפת בגלל הנוצרת העונות, מחזוריות
 יציאה ושעת תפילות זמני למשל, – הקהילה אנשי כל בין לתאם וכדי ומחזוריות, גדולות זמן יחידות לפי נעו

 ִמגדלים מראשי בפעמונים ווצלצל השעה, מה בערך אושהר שמש בשעוני השתמשו – משותפת לעבודה
 חשובים. זמנים על להכריז כדי

 זמן? מהו
 החדש הזמן בעקבות

 ינאי צבי

 לעתיד? או להווה לעבר, משמעות אין פיסיקאים עבור דווקא למה הזמן. על אהרונוב יקיר לפיסיקאי ינאי צבי הסופר בין שיחה

 החדש הזמן בעקבות

  
 12-ל הלילה ואת שעות 12-ל היום את וחילקו השעה מושג את שהמציאו הראשונים היו הקדמונים המצרים

 באורכה. קבועה הייתה לא הימים באותם השעה ולכן השנה, במהלך ִמשתנים והלילה היום אורך אבל שעות.
 רב. זמן עוד קבוע לא שאורכה בשעה להשתמש משיכוה הפשוטים האנשים

  
 ,התעשייתית המהפכה זמן. של תאומים ועוד עוד לו נדרשו לאט ולאט השתנה, האדם של ייםהח אורח אבל

 מפעלי לראשונה נוסדו במהלכה לכת. חיקימר טכנולוגיים שינויים עימה הביאה שנה, 250-כ לפני שהתחילה
 עבדו. שבהם המפעלים ליד הגדולות, בערים לגור עברו הכפרים מתושבי ורבים תעשייה,

  
 ביחידות שנמדד מעגלי זמן עוד לא שלו. המדידה דרכי ואת זמן על החשיבה את גם לגמרי שינתה המהפכה

 ושניות. דקות המציא: שהאדם טנטנותק ביחידות ונמדד הלאה שמתקדם זמן אלא גדולות, טבעיות
  

 זה לתאם אדם בני יכלו כך אחת. מיממה 24 חלקי אחד – קבועה זמן ליחידת הפכה השעה גם זה בשלב
 בצפיפות חייםל תעשייתי, לייצור הדרושים ומדויקים עדינים תיאומים החדשות( המכונות )ועם זה עם

 ומדינות יותר, משוכללים שעונים לייצר החלו גם אז .מורכבת בינלאומית ולכלכלה מפותח למסחר עירונית,
 שעונים ליצור שיצליחו לממציאים מאוד גדולים כספיים פרסים הציעו שלהן התעשייה את לעודד שרצו

 במיוחד. מדויקים
  

 ברכבת מגיע המתואם הזמן

 ערים בין לא ואפילו העולם, ברחבי זמן של אחידות שום הייתה לא שנה 150-כ לפני שעד לדעת תופתעו
 את קבעה קהילה כל אבל בלילה, וישנו ביום עבדו וכולם ביממה, שעות 24 היו לכולם אומנם שכנים. וכפרים
 יכולה הייתה שעהה הסמוך בכפר בבוקר, שש היה אחת כשבעיירה אז לפיהן. ונהגה לה שנוחות השעות

 לא? מבלבל, קצת שמונה. אפילו או – שבע או חמש תלהיו
  

 מקומות בין קישרו הרכבות הרכבת. מסילות של התפתחותן עם ,19-ה המאה באמצע החמירה הבעיה
 סיבות: מיני מכל המקומות בכל השעות בהתאמת דחוף צורך ועוררו יחסית, קצר זמן בטווח מאוד מרוחקים

 זמנים לוחות ליצור כדי או שונים, בזמנים שונים ממקומות שיוצאות רכבות בין תאונות ועלמנ כדי למשל,
 ליעדם. יגיעו הם ומתי לתחנה לבוא מתי יידעו שהנוסעים כך אחידים

  
 לאזורי יחולק העולם פתרון: ומצאה בינלאומית ועידה הברית שבארצות בוושינגטון התכנסה 1884 בשנת

 24-ל חולק והעולם שווים במרחקים לקוטב, מקוטב ארץ,ה כדור של לאורכו תחונמ דמיוניים קווים זמן.
 אותה שוררת ובכולו זמן, אזור נחשב הוא מעלות, 15 רוחבו כזה פלח כל היממה. שעות כמספר – פלחים
 שעה.

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3786378,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-15463-MTU0NjNfMjkzOTI4NjZfMTQ4NjgzNjAw-FreeYaan,00.html
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 יאה הסיבה ישרים. אינם האורך שקווי תראו הזמן, אזורי במפת תסתכלו אם הצרות: נגמרו לא שכאן כמובן
 אזורי לשני מחולקת תהיה לא קטנה שמדינה כדי אותו, הסיטו מדינה לחצות אמור היה הקו בהם שבמקומות

 11 פני על משתרעת רוסיה לכן שטחן, בכל אחד זמן להשליט יכולות אינן במיוחד גדולות מדינות אבל זמן.
 ררשו הענקית בסין זאת, לעומת חמישה. יש השקט( שבאוקינוס האיים )בלי הברית ובארצות זמן, אזורי
 אור עדיין כשבחוץ לישון והולכים הזריחה לפני קמים המדינה מתושבי שחלק היא והתוצאה – בייג'ין" "זמן

 מלא.
  

 בגריניץ' השעה .0 האורך כקו נקבע והוא שבלונדון, גריניץ' בשכונת עובר ששורטטו האורך מקווי אחד
 אם העולם. בשאר השעות נקבעו ולפיה ממוצע"(, גריניץ' מן"ז של תיבות )ראשי GMT נקראה זה קו ולאורך

 בפלוס, מסומנים ולכן אליו ביחס מתקדמים זה לקו ממזרח הזמן אזורי שכל לראות אפשר במפה מסתכלים
 אצלנו השעה בבוקר שמונה כשבגריניץ' בִמינוס. מסומנים ולכן אחריו מפגִרים לו ממערב הזמן אזורי וכל

 בוקר. ִלפנות חמש תהיה השעה שבברזיל ז'נרו דה יובִר  ואילו עשר, תהיה
  

 הקרוי פתרון נמצא הזו לבעיה בזמן? אחורה לחזור וכך במהירות מערבה להתקדם יכולים אנו אולי כך, אם
 קו את שחוצה מי השקט. באוקינוס כלומר מגריניץ', מעלות 180 בדיוק שנמצא הבינלאומי" התאִריך "קו

 הקו את שחוצה מי בזמן. אחורה לחזור יכול אינו הוא ומרכל שלם; יום להוסיף בחיי מערב, בכיוון התאריך
 אחד. יום ולהחִסיר הפוך באופן לנהוג צריך מזרח בכיוון

  
 עלול היה הוא יבשת, באמצע אותו העִבירו אילו ביבשה: ולא השקט באוקיינוס התאריך קו ִנקבע סתם לא

 שהיו פעם בכל שלהם ביומן אריךהת את לשנות נאלצים ושהי צדדיו, משני הגרים התושבים את לבלבל
 מוסט הוא מסוימים במקומות לגמרי: ישר אינו הבינלאוִמי התאריך שקו לכך הסיבה גם זו דרכו. עוברים
 מיושִבים. איים בהם שיש באזורים ולא בים רק שיעבור כך מערבה או מזרחה

  

 השנייה מיליארדית עשירית של ִדיוק

 מתואם"(. אוִניברסִלי "זמן של תיבות )ראשי ,UTC נקרא בעולם תהשעו את מתאִמים לפיוש הזמן בימינו
 של בבורסות סוחרים אנשים שעות, כמה תוך האחר לקצה העולם של אחד מקצה טסים מטוסים שבו בעידן

 יםמחובר וכולם ימינה, לפנות איפה לנו אומרים ללוויינים שמקושרים מכשירים יום, מדי אחרות מדינות
 שנייה. חלקיקי של דיוק לרמת להגיע חייב העולמי הזמן תיאום כזה, בעידן – לאינטרנט

  
 נמצאים האטום גרעין סביב הראשון. האטוִמי השעון 1955 בשנת באנגליה נבנה כזה דיוק להשיג כדי

 ִלפלוט כך כדי ותוך שונים מצבים בין לעבור יכולים אלו חלקיקים אלקטרוִנים. הקרויים קטנטנים חלקיקים
 ממש קבוע, בקצב ויורד שעולה גל במין שמדובר רואים הזאת, הקרינה של תכונותיה את מודדים אם קרינה.

 שפל. ונקודות שיא נקודות לו שיש בים גל כמו
  

 העוצמה. לשיא מגיע ממנו שִנפלט הגל פעמים כמה וסופרים צזיום הקרוי בחומר משתמשים אטומי בשעון
 בִדיוק, אחת שנייה שעברה יודעים אנו הגל של שיִאים ארדים(מילי מתשעה )יותר ,7709,192,631 כל אחרי

 מחדש. לספור מתחילים ואז
  

 דיוק רמת ביממה, השנייה מיליארדית של עשירית על עולה אינה היום של האטומיים השעונים של הסִטייה
 לפי ייקבע המתואם האוניברסלי ןשהזמ הוחלט לכן הארץ. כדור סיבוב של מוכרת מִדידה מכל יותר גבוהה
 רב. בדיוק שניות שסופרים אטומיים שעונים

  
 כדור סיבוב השמים. גרמי מיקום על המבוססת הוותיקה הזמן מדידת על לגמרי לוותר אפשר שאי אלא

 נוצר מסוימת שבשנה לפעמים קורה ולכן הירח, השפעת עקב השנים במרוצת ומואט הולך צירו סביב הארץ
 כזה פער והרי מי,האטו השעון של השניות חישוב ובין הארץ כדור סיבוב לפי הזמן חישוב בין שנייה של פער

 המוכרות מאלו שונות בשעות יתרחשו והזריחה שהשקיעה לכך שנים אלפי בעוד לגרום עלול הזמן עם שגדל
 כיום. לנו

  
 יוסיפו ופהבס או השנה שבאמצע הארץ" כדור לסיבוב הבינלאומי "המכון מודיע שנייה, של פער נוצר אם לכן,

 בהתאם מעודכנים העולמיים השעונים וכל שניות, 61 בה שיהיו כך היממה באותה האחרונה לדקה שנייה
 השנייה שניות. 25 נוספו ומאז ,1972 בשנת הייתה קרה שזה הראשונה הפעם תיאום. על לשמור כדי

  .2008 שנת של האחרונה בדקה נוספה האחרונה

  יפרח. כנרת " צעיר גליליאו" המגזין של ינואר בגיליון התפרסמה המלאה הכתבה\
 

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3830559,00.html#n
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 "24" הסדרה
 

 לדקה מתאימה שידור דקת כל כאשר אמת בזמן קולנועי אירוע ליצור התיימרה 24 הסדרה
 המסך על שמופיע דיגיטלי שעון באמצעות מודגש אמת זמן של המאפיין הדמויות. של בחייהן
 במהלך שחלף הזמן כולל השידור, שעת של לדקה בקירוב מתאים השעון לפעם. מפעם

 טרור, התקפות כגון אירועים למספר זמן מסגרת נותנות הדמויות מהמקרים, בחלק הפרסומות.
 .הפרק סוף לפני רחשית שהאירוע/מתקפה רומזות ובכך

 
 שונות דמויות של מקבילות הרפתקאות אחר ועוקבת שונים קומותמ בין עוברת הפעילות

 בלתי נרטיב של ארוכים קטעים יש לפעמים מכך, כתוצאה הכללי. העלילה בקו המעורבות
 ההודעה הפרק. של הכולל מהזמן בחלק רק תהיה הדמות זה, במקרה דמות; לכל נראה

 הפרקים בשלושת רק נכללה אמת" בזמן מתרחשים "המאורעות כי מודיעה קפר כל שמקדימה
 ושל השלישית, העונה של השנייה, העונה של הבכורה ובפרק הראשונה, העונה של הראשונים

 .השביעית העונה
 

 תוכניות במספר והופיעה לטלוויזיה חדשה אינה היא נפוצה, אינה אמת" ה"זמן שטכניקת אף
  לכן. קודם

 

 )ויקיפדיה(
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 "זמן בתיאטרון בסימן הארי פוטר" – שיעור שני

 זמן(ב)אחורה 

 

 ו-התלמידים: כיתות ד

 משך שיעור: שעה וחצי.

 זמן. ורית שלחלעבוד עם תנועה א חק עם הזמן"ש"למטרה: 

 

 וחוויה מטעינה הקדמה

יעור כמו כן ראינו בתחילת השניסינו להגדיר את הזמן ולמדנו על זמן בדיוני. שיעור הקודם ב

דברים שהתקלקלו הארי והרמיוני מנסים לתקן קטע מתוך הארי פוטר בו הזמן עובר אחורה. 

דרך החזרה בזמן אך הם גם מגלים שהם אלו שהשפיעו על מהלך העניינים בזמן האמיתי. 

 ת להציל את סוורוס(. שזורקת הרמיוני, הפטרונוס שמפעיל הארי על מנ)האבנים 

ולא אחורה. וזו שאלה מרתקת  דיונית לחלוטין שכן זמן מתקדם רק קדימהחזרה בזמן היא ב

ב נשפך לא חוזר חזרה לכוס. או מדוע אנחנו עוברים ממצב של ילדות איך זה למשל שחל

 אם אנחנו לוקחים סרט ומריצים אותו אחורה אנחנו מקבלים סדר לא הגיוני.  לזקנה ולא ההפך?

בלתי אפשרי להחזיר פשר להחזיר את הגלגל לאחור וטעויות שאנחנו עושים בדה שאי אהעו

לכן באמנות  בלתי נדלה של תסכול עבור האדם.מנע מהם הם מקור יאת הזמן לאחור ולה

לשנות את פני ההיסטוריה או השתמשו הרבה בטכניקה של לחזור אחורה בזמן על מנת 

 אירועים.

יה בלבד זמן הוא אשלורטית שלנו לחזור בזמן נובעת מהנחת עבודה שהצידוק ליכולת התא

הזמן לא באמת קיים והדבר דבר. צם אותו ואין באמת עבר ועתיד. שני הזמנים האלה הם בע

 משל.ל שמשהיחידי שאנחנו מודדים זו תנועה. תנועת סיבוב כדור הארץ ותנועתו סביב ה

ן נוצרת אשליה . כשמריצים אותם במקרסרט קולנוע מורכב מאוסף תמונות? למה הדבר דומה

שלנו  של תנועה. אבל אין באמת תנועה. כך יש כאלה הטוענים כי אין באמת תנועה בעולם

הווה ועתיד לרצף והמקרן הוא בעצם המח שלנו שמחבר את כל התמונות הקפואות עבר 

 שמע מסובך? אכן כן. תנועתי בכיוון אחד. נ

 

 לוויזיהט

על צמד מדענים בשם  שנקראה "מנהרת הזמן" תה סדרה מאד פופולרית יהי בשנות השבעים

 האירועים.סים להשתלב במהלך ומנ דאג וטוני החוזרים בזמן לתקופות שונות בהיסטוריה

ל להציל אותה מטביעה. לא הועיטיטניק ומנסים לת הבפרק הראשון מגיעים דאג וטוני לספינ

 לשנות את מהלך ההיסטוריה.אי אפשר הנחת העבודה בסדרה שלמרות המאמצים 

 פרק ראשון -מנהרת הזמן 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ITVt-Y0fnfI&list=PL73PiHkwcgagydSUgub75gtXHze04pdpp
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 קולנוע

עתיד" ושם דווקא ההתערבות יוצרת שזכתה להצלחה רבה היתה "בחזרה ל סדרת סרטים

 וקא לעבר העתיד.ויתים התנועה בזמן היא דעלשינוי מהלך היסטורי. 

 סקייטבורד מעופף -לעתיד  בחזרה

 במכונות ג המורדים מנהיבעולם עתידני ת". שא "שליחות קטלניוסקים בנוהעסרטים נוספים 

שנשלח על ידי  רובוט מו מפני מחסליבמכונת זמן על מנת לשמור על א שולח חבר שלו

 לחסל בעבר את האמא של מנהיג המורדים ולמנוע בעצם את לידתו.  רובוטיםה

 יסיסמולוגפגוע באזור ר הארץ משני טילים האמורים למנסה סופרמן להציל את כדובסופרמן 

נקלעת עם הוא מצליח אחד מהם אבל השני פוגע באזור שבו נמצאת אהובתו והיא  . רגיש 

מכוניתה לרעידת אדמה ומתה. סופרמן הכואב מחליט להתערב במהלך ההיסטורי ומחזיר 

 את הזמן אחורה ולהציל את אהובתו. את כדור הארץ לאחור על מנת להזיז  סיבוב

 סופרמן מחזיר את כדור הארץ לאחור

שונה מהזמן  "נרנייה"הזמן ב. למשל ביחסיות שלועוד שימוש בדיוני שנעשה בזמן הוא 

נדמה כי חלפו חודשים מאז שהיו בנרנייה  המציאותי. לגיבורי הסיפור אשר עוברים דרך הארון

 אך מסתבר כי בעולם המציאותי חלפו מספר דקות בלבד. 

כל יום לאותה מציאות וחי אותה  )ביל מוריי( ום אתמול בבוקר" מתעורר הגיבור"לקט אחר בסר

 מחדש.

 

במחזה "המלט" של שייקספיר שהעלה מאור זגורי יש שם סצנה שלמה שבה אטרון יתב

 ם שהיה במחזה במהירות. סצנה מרתקת. לך הענייניהשחקנים משחקים לאחור את מה

הרולד פינטר מתחיל מהסוף להתחלה.  נובלשל המחזאי זוכה פרס ה "בגידה" מחזהה

דווקא המאהב, חברו הטוב ביותר של הבעל, הוא זה שחש ) האירועים מתגלגלים אחורה. 

נבגד בסופו של דבר, כשמתברר לו שהבעל ידע כל השנים על הבגידה אך לא עשה דבר 

 (.שה ידעה שהבעל יודע: היא סיפרה לוילהפסיקה. גם הא

מקולל" נעשה שימוש במחולל זמן, ובשינוי מהלך העניינים על ידי במחזה "הארי פוטר והילד ה

 התערבות בעבר.

 

 תרגיל חימום

נסו לחזור לאחור באותו אופן . עצרו. קחו שני צעדים קדימה. ועכשיו התחילו ללכת בחדר .1

בדיוק. קחו חמישה צעדים קדימה חזרו לאחור באותו אופן בדיוק. עשו פעולה ונסו להפוך 

עשו כאילו אתם  שפתי הפהל ספלהרימו ספל מהשולחן קרבו את הלאחור. למשל 

סו הפילו את עצמכם לרצפה בעדינות נ נסו לדייק. כה.שותים. ואחר כך תעשו פעולה הפו

 ות. טישו זאת באיתם ועלחזור לאחור באותו אופן בו נפל

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TkyLnWm1iCs
https://www.youtube.com/watch?v=5DJ1_sklHHk
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 חוויה מרכזית

עד דקה. לאחר  של חצי דקה אקטיבית פעילות עושים בקבוצותצלמו את עצמכם  קחו פלאפונים

נסו  גו את ההצגה שלכם הפוכה.ת שלכם והצי. למדו את התנועומכן הריצו את הסרט אחורה

  לדייק ככל האפשר. 

 

 

 שלישישיעור  – "אטרון בסימן הארי פוטריזמן בת"

 (יוניהזמן כרצף הג)

 

 ו-התלמידים: כיתות ד

 משך שיעור: שעה וחצי.

 או רצף לא ליניארי.  יצירת חוסר היגיון בתנועת הזמן.מטרה: 

 

 מבוא

נועתו של הזמן. לא במקרה גורמים לנו להבחין בתבשיעורים הקודמים למדנו כי תנועה ושינוי 

. זמן עובר מהר יותרעושים הרבה הכשאנחנו לא עושים דבר הזמן עובר לאט יותר וכשאנחנו 

כשנעשה תנועה מונוטונית החוזרת על עצמה ואין בה שינוי הזמן יעבור לאט יותר עבורנו 

 גוונות הזמן יעבור כביכול מהר יותר. ה פעולות שונות ומכשנעשו

א גם לא יכולה לקפוץ לתנועה הזאת יש רצף הגיוני. היא לא יכולה לחזור אחורה בזמן. והי

פה נראה כי יש לנו תנועה יותר מאוחר. אם ננסה לגעת ברצבפתאומיות לתנועה המגיעה בשלב 

 רציפה של התכופפות ולא פתאום נהיה למעלה ושנייה אחר כך למטה ללא תהליך באמצע. 

אך חוץ מזה היא גם יוצרת ענין ומתח התערבות במהלך ההגיוני של הזמן יוצרת אפקט קומי. 

כאשר אנחנו צריכים לחבר את החוטים בין חלקי פאזל שונים במחזה הנעשים בזמנים שונים. 

לא מעט תסריטאים משתמשים ברצף לא הגיוני של תמונות על מנת ליצור אצל הצופה עירנות 

 כדי להבין מה קורה.

היא אינה מתפתחת בקו ישר. אלא מדלגת בין זמנים עלילה כזו נקראת עלילה לא ליניארית ו

הכל נעשה ברור כי  צינה האחרונה שלורואים את כל הסרט או המחזה עד לסשונים. ורק כש

 אנו מסדרים במוחנו את העלילה מחדש לרצף הגיוני. 

ב"כלבי אשמורת" ו"להרוג את ו "ספרות זולהקוונטין טרנטינו משתמש בטכניקה זו ב")למורה( 

 ביל".

 הזו. גם הסרט "להעביר את זה הלאה" עושה שימוש בטכניקה 

 תעביר את זה הלאה -הרעיון של טרוור 

מקסים על איך מעשה טוב אחד משפיע על מעשים טובים אחרים סרטון  – בומרנג של נדיבות

 תנועה ליניארית(.)בשרשרת. 

 קירה קוראסווה.על פי סרטו של א בתאטרון חיפה בתאטרון עלה "רשומון")למורה( 

הרעיון%20של%20טרוור%20-%20תעביר%20את%20זה%20הלאה
בומרנג%20של%20נדיבות
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 חימום

 

 לצלילי "עבד של הזמן " של ריטה עושים חימום תנועתי גופני

 עבד של הזמן

 

 חוויה מרכזית

 

 וצותעבודה בקב

מכירים או . או סיפור שאתם על פי תמונות קיימותצרות שיועליכם ליצור תמונות קפואות 

 . ממציאים

לאחר מכן עליכם לבלבל את סדר התמונות ולהציג את התמונות בכיתה לפי סדר לא הגיוני. 

אפשר להיעזר תקשים למהכיתה תצטרך לנחש מהו הסיפור ומהו הסדר ההגיוני שלו. 

 בחוברות קומיקס. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqKZfJzBnYo
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 סיכום 

אך חוץ מזה היא גם  יוצרת אפקט קומי.כי התערבות במהלך ההגיוני של הזמן  היום למדנו

הנעשים במחזה שר אנחנו צריכים לחבר את החוטים בין חלקי פאזל שונים איוצרת ענין ומתח כ

  .מנים שוניםזב
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 ון( )ואחר רביעישיעור  – "אטרון בסימן הארי פוטריזמן בת"

 (עבודה על טקסט)

 

 ו-התלמידים: כיתות ד

 משך שיעור: שעה וחצי.

 עבודה עם טקסט ב"משחק עם הזמן"מטרה: 

 הנאה

 מבוא

דון בעקבות המחזה "הילד המקולל" של ג'ון טיפטני וג'ק תורן על פי סיפור המוצגת בלונ בהצגה

 ג הזמן.לא מעט במוש משתמשים2. "הילד המקולל" של ג'יי קיי רולינג

דור הבנים והבנות של הגיבורים של שנים קדימה ועוסק בתשע עשרה קודם כל המחזה קופץ 

סקורפיוס בנו של דראקו מאלפוי אלבוס בנו של הארי פוטר ו הם הארי פוטר. גיבורי המחזה

. השמועות מספרות כי סקורפיוס הוא דווקא נצר )יריבו של הארי פוטר בעל השיער הבלונדיני(

סה להוכיח את עצמו דרך אלבוס סובל מצילו הגדול של אביו הקוסם האגדי ומנ. מורטלוולדר

בספר הרביעי סדריק דיגורי שוולדרמורט הורג חזרה בזמן יחד עם סקורפיוס על מנת להציל את 

ת לי הזמן על מנת למנוע אמחול סמים אמנם השמיד אתמשרד הק"הארי פוטר וגביע האש". 

וללי הזמן? חסיד נאמן. אבל האם הושמדו באמת כל מחשובו של וולדמורט על ידי איזה שהוא 

 והאם שובו של וולדרמורט אפשרי? 

 

תמונה רביעית במערכה ראשונה שהיא תמונת מעבר מהירה בין זמנים. המשימה לפניכם 

 ( 32-34ם )בין עמודימונה ולמצוא אפיונים יצירתיים למעבר בין זמנים. התחלק מלשחק 

מינית יש חלום של הארי פוטר הכולל חזרה בזמן לרגע הו במערכה ראשונה בתמונה הש

 ( 62-65ם )עמודיהאגריד נחת אצלו. 

גם בתמונה הראשונה במערכה השנייה כשסצנה מהעבר עם דודתו פטוניה חודרת לחלום  כך

 (121-123עמודים   בהווה.

 הל מבין שזהו חלום רק בדיעבד. בשני המקרים הק

 סיכום

  הארי פוטר והילד המקולל -כיצד זה נעשה על הבמה  סרטון 

 

 קרוב לוודאי שהתוצרים גם יגלשו לשיעור שאחרי.  הערה:

 
ג'ון טיפאני ת, עליית הגג וחמד מאת רונוהוצאת ידיעות אח -" הארי פוטר והילד המקולל" 2

 2016. הלל סמו-תרגום גילי בר .וג'ק תורן

https://www.youtube.com/watch?v=aIhqGlkOYyw

